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PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Język polski
Klucz punktowania

Zadania wyboru wielokrotnego

1 pkt – każda poprawna odpowiedź
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadania typu prawda – fałsz i na dobieranie

Numer 
zadania

Odpowiedź poprawna Punktacja Zasady przyznawania punktów

2. 2. F 0–1 1 pkt –  zaznaczenie poprawnej odpo-
wiedzi

0 pkt –  zaznaczenie niepoprawnej odpo-
wiedzi lub brak odpowiedzi

11. 3. P 0–1 1 pkt –  zaznaczenie poprawnej odpo-
wiedzi

0 pkt –  zaznaczenie niepoprawnej odpo-
wiedzi lub brak odpowiedzi

13. 13.1. A
13.2. D
13.3. E

0–1 1 pkt –  zaznaczenie wszystkich popraw-
nych odpowiedzi

0 pkt –  zaznaczenie tylko dwóch lub jed-
nej poprawnej odpowiedzi lub 
brak poprawnych odpowiedzi, 
lub brak odpowiedzi

17. 1. F
2. P

0–1 1 pkt –  zaznaczenie wszystkich popraw-
nych odpowiedzi

0 pkt –  zaznaczenie jednej poprawnej 
odpowiedzi lub brak popraw-
nych odpowiedzi, lub brak 
odpowiedzi

19. 1. E
2. A
3. D
4. C

0–1 1 pkt –  zaznaczenie wszystkich popraw-
nych odpowiedzi

0 pkt –  zaznaczenie tylko trzech lub 
mniej poprawnych odpowiedzi, 
lub brak poprawnych odpowie-
dzi, lub brak odpowiedzi

Numer 
zadania

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 16. 18. 20. 21. 22.

Poprawna 
odpowiedź

C D A B D C B C B D A C D C C D A

N5182_GMPE_jezyk polski_klucz punktowania.indd   1 13-11-06   12:24

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



Klucz punktowania. Język polski
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Zadanie krótkiej odpowiedzi

Uwaga!
W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne są inne sformułowania, jeśli trafnie oddają 
podany przykładowo sens.

Numer 
zadania

Odpowiedź poprawna Punktacja Zasady przyznawania punktów

23. Symbole – książka, sowa, płomień 
(kaganek);
znaczenie – np. wiedza, nauka, mą-
drość, wykształcenie, oświata, oświece-
nie, postęp, rozwój;
przyczyna zamieszczania w logo wy-
dawnictw takich symboli – np. wskazują 
na związek książek z możliwością zdo-
bywania wiedzy, nabywania mądrości, 
książki uczą, gwarantują mądrość, po-
szerzają horyzonty; symbole zachęcają 
do kupna książek; symbole wskazują na 
dużą wartość produktów i możliwość 
nauczenia się dzięki nim wielu rzeczy.

0–2 2 pkt –  nazwanie co najmniej dwóch 
różnych symboli, właściwe 
wyjaśnienie ich znaczenia oraz 
poprawne wykazanie związku 
między logo firm wydawniczych 
a ich produktami (odpowiedź 
zawiera trzy elementy wynikają-
ce z treści polecenia)

1 pkt –  nazwanie co najmniej dwóch 
różnych symboli i właściwe wyja-
śnienie ich znaczenia lub nazwa-
nie co najmniej dwóch symboli 
i poprawne wykazanie związku 
między logo firm wydawniczych 
a ich produktami, lub nazwanie 
jednego symbolu, właściwe 
wyjaśnienie jego znaczenia oraz 
poprawne wykazanie związku 
między logo firmy wydawniczej 
a jej produktami

0 pkt –  w odpowiedzi nie nazwano ani 
jednego symbolu lub nazwanie 
co najmniej jednego symbolu 
było błędne i popełniono błędy 
merytoryczne w pozostałej 
części odpowiedzi, lub brak 
odpowiedzi
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Uwaga!
Za wypowiedź w innej formie niż rozprawka i na inny temat niż podany w poleceniu nie przy-
znaje się punktów.
Jeśli praca jest krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca, nie przyznaje się punktów za kry-
teria II, III, IV, V, VI.

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi

Zadanie 24.

Kryteria oceny rozprawki

Kryteria oceniania Punktacja

I. TREŚĆ (0–4)

Poziom 4:  rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), argumentacja wyczerpuje wyma-
gania tematu, wszystkie argumenty trafne

4 pkt

Poziom 3:  rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), ale argumentacja nie wyczerpuje 
tematu lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są 
nietrafne

3 pkt

Poziom 2:  rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumen-
tuje), większość argumentów trafnych

2 pkt

Poziom 1:  próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argu-
mentuje) 

1 pkt

Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat 0 pkt

II. SEGMENTACJA TEKSTU (0–1)

Poziom 1: segmentacja konsekwentna 1 pkt

Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji 0 pkt

III. STYL (0–1)

Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi 1 pkt

Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi 0 pkt

IV. JĘZYK (0–2)

Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne 2 pkt

Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne 1 pkt

Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne 0 pkt

V. ORTOGRAFIA (0–1)

Poziom 1: najwyżej 2 błędy 1 pkt

Poziom 0: ponad 2 błędy 0 pkt

VI. INTERPUNKCJA (0–1)

Poziom 1: najwyżej 3 błędy 1 pkt

Poziom 0: ponad 3 błędy 0 pkt

Razem: 0–10
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